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Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap naar

etc. Wanneer één van deze prijsbestanddelen na de

Duits recht Batavia GmbH, onder andere ingeschreven in het

totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele

handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-

uitvoering ervan verhoogd wordt is Batavia gerechtigd de

Nederland onder nummer 01146598, kantoorhoudende te

overeengekomen prijs te verhogen, ook indien verhoging

(7951 SM) Staphorst, Nederland aan de Weth.Buitenhuisstr. 2a.

daarvan

Deze algemene voorwaarden zijn

gedeponeerd bij

het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-

ten

tijde

van

de

totstandkoming

van

Fax :

+31 522 820201

Email:

info@batavia.eu

www.batavia.eu

overeenkomst voorzienbaar was.
3.3

Indien de prijsverhoging overeenkomstig artikel 3.2

overeenkomst tot levering van de zaken partieel te
1 ALGEMEEN
1.1 Batavia is de in de aanhef genoemde gebruiker van de

+31 522 820200

de

meer bedraagt dan 10%, heeft koper het recht de

Nederland.

Phone :

bezwaren, met uitzondering van verkoop door koper in het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
6.3

Batavia heeft het recht om in voorkomend geval alle

geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van koper

ontbinden ten aanzien van nog te leveren zaken.
Indien op verzoek van koper c.q. noodzakelijk in

of rechter vereist is, zelf terug te nemen of terug te doen

verband met een deugdelijke uitvoering van de opdracht,

halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Koper

rechtspersoon die aan Batavia opdracht heeft gegeven tot

meer

is

is verplicht Batavia daartoe alle medewerking te verlenen,

verkoop en/of levering van zaken aan koper.

overeengekomen,

factuurbedrag

met name door haar c.q. door haar aangewezen personen

algemene

1.2

voorwaarden.

Koper

is

de

natuurlijke

of

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook

precontractuele

en

toekomstige,

rechtsverhoudingen

tussen Batavia en koper. Hieronder dient dus ook te
worden verstaan, voor zover aan de orde, service- en
herstelwerkzaamheden,

garantie,

nalevering

van

materialen, etc.
1.3

De

toepasselijkheid

van

door

koper

gehanteerde

voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4

wordt

geleverd

dan

wordt

oorspronkelijk
het

overeenkomstig verhoogd.
4 VERVOER EN RISICO
4.1 Het risico voor de aan koper te leveren zaken gaat op
hem over af magazijn Batavia c.q. magazijn van derden

Aanvullingen en/of afwijkingen van deze (algemene)

deze uitdrukkelijk schriftelijk aan koper heeft bevestigd.
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten

rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen
tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden
aangeknoopt bij de vernietigde bepaling.
Voor zover toepasselijk moet in deze voorwaarden

toegang tot het bedrijf of andere door koper gebruikte
ruimten te (doen) verlenen.
7 BETALING
7.1

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na

welke de opslag ten behoeve van Batavia verzorgen (Ex

factuurdatum,

Works, zoals opgenomen in de ICC Incoterms 2000). Alle

overeengekomen.

zaken, ook die franco huis verkocht zijn, reizen te allen

betalingskorting is vermeld, geldt deze korting indien de

tijde voor risico van koper. Tenzij koper Batavia tijdig

factuur binnen de daartoe op de factuur vermelde termijn

verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de

voorwaarden zijn voor Batavia slechts bindend, indien zij
1.5

3.4

4.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn uit-

en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen etc. voor

op

anders

de

is

factuur

een

Betaling dient zonder verrekening te geschieden op

door

Batavia

aangegeven

bank-

of

girorekeningen.

Bepalend voor het moment van betaling is het moment
waarop Batavia bericht van haar bank betreffende de

rekening van koper.
4.3

schriftelijk

Indien

geheel is betaald, tenzij anders overeengekomen.
7.2

koper te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.

tenzij

De keuze van het vervoermiddel is bij franco levering

aan Batavia, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5 LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING
5.1 Door Batavia opgegeven leveringsdata zijn streefdata en

bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
7.3

Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn

heeft plaatsgevonden, is koper terstond, dus zonder dat
een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in

gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Indien een

onder het begrip ‘zaken’ onder meer worden verstaan:

verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd

bepaalde

is

geleverde materialen, onderdelen, toebehoren, informatie,

van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, danwel de

overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door

diensten, service, alsmede hiermee samenhangende zaken

wettelijke rente indien deze meer bedraagt, over het

Batavia met de levering wordt gestart of dat deze binnen

in de ruimste zin des woords.

openstaande

een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn

(buiten)gerechtelijke kosten ten laste van koper, welke

verlengd, indien en voor zover koper nog niet alle voor de

tenminste 15% van de uitstaande vordering bedragen,

uitvoering

onverminderd

1.6

1.7

Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het

personeel van Batavia en van derden die door Batavia bij
de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
Alle aanbiedingen van Batavia zijn, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld, vrijblijvend en vervallen in ieder geval
dertig dagen na de datum van het aanbod. Een door koper
geaccepteerd aanbod kan door Batavia gedurende twee
werkdagen

worden

herroepen.

Aanbiedingen

zijn

gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde
van koper verstrekte gegevens.
2.2

Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten

van Batavia binden Batavia slechts voor zover deze
toezeggingen en/of afspraken schriftelijk door de statutair
directeur van Batavia aan koper zijn bekrachtigd.
2.3

Indien door koper een opdracht aan Batavia wordt

verstrekt, zonder voorafgaande aanbieding van Batavia,
komt de overeenkomst eerst tot stand door ofwel een
schriftelijke bevestiging van Batavia aan koper van die
opdracht, ofwel door het uitbrengen van een factuur door
Batavia aan koper.
2.4

Door

Batavia

modellen,

vervaardigde

beschrijvingen,

ontwerpen,

specificaties

tekeningen,
etc.

blijven

eigendom van Batavia. Koper mag deze zaken zonder
toestemming van Batavia niet kopiëren. Intellectuele
eigendomsrechten die rusten op door Batavia geleverde of
ter beschikking gestelde zaken blijven volledig toebehoren
aan Batavia en/of haar leverancier.
3 PRIJZEN
3.1

Alle door Batavia in offertes, opdrachtbevestigingen of

anderszins genoemde bedragen luiden, tenzij schriftelijk
anders

aangegeven,

in

Euro

en

zijn

exclusief

omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde
heffingen. Tenzij anders is aangegeven zijn service en
vervoer niet bij de prijs inbegrepen.
3.2

De door Batavia genoemde prijs is gebaseerd op haar

inkoopprijzen en op andere kostenfactoren zoals lonen,
sociale-

en

overheidslasten,

van

de

is

overeengekomen

overeenkomst

of

noodzakelijke

voorbereidingen heeft getroffen, of een overeengekomen
vooruitbetaling door koper niet of te laat is geschied.

2 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1

leveringstermijn

vervoerskosten,

verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van
de buitenlandse valuta waarin Batavia de zaken heeft
ingekocht, invoerrechten, belastingen, heffingen, rechten,

bedrag.

de

Voorts

bevoegdheid

komen

van

dan

Batavia

alle

om

de

werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten te vorderen.
7.4

Indien

enige

betalingstermijn

door

koper

is

Indien de overeenkomst ziet op meerdere zaken,

overschreden is het in totaal openstaande factuurbedrag,

behoudt Batavia zich het recht voor om in gedeelten aan

alsmede zijn ook alle overige openstaande facturen,

5.2

koper te leveren en te factureren. Koper is gehouden de
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
orderopdracht c.q. een afzonderlijk contract.
5.3

zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar.
7.5

Batavia is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen

van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen

Batavia is na overschrijding van een overeengekomen

leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij van koper
een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin

zekerheidsstelling
7.6
ter

leveren en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

vervolgens

Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal

koper

het

recht

hebben

op

ontbinding

van

de

overeenkomst, mits de tekortkoming de ontbinding ook
daadwerkelijk rechtvaardigt. Koper heeft ingeval van
ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de
overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is

gehele

of

gedeeltelijke

Door koper gedane betalingen strekken respectievelijk

haar een termijn van een maand wordt gegeven om te
5.4

of

vooruitbetaling te verlangen.
afdoening
van

van

verschuldigde

opeisbare

kosten,

facturen

die

rente
het

en

langst

openstaan, ook indien koper vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een andere factuur.
7.7

Batavia

is

gerechtigd

de

nakoming

van

haar

verplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn
opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
7.8

Batavia is gerechtigd alle vorderingen op koper te

van opzet c.q. grove schuld van de directie van Batavia

verrekenen met iedere schuld die Batavia aan koper,

en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

danwel aan met koper gelieerde (rechts-)personen mocht

5.5

Batavia heeft, indien zij door koper of door derden niet

in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit

hebben.

risico van koper op te slaan of te doen opslaan,

7.9 Koper is niet gerechtigd enige betaling op te schorten.
8 ONDERZOEKSPLICHT / RECLAME
8.1 Koper is verplicht het (af-) geleverde onmiddellijk na

onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Batavia.

aflevering op zichtbare gebreken te controleren. Bij

Koper blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs

zichtbare gebreken dient koper binnen een termijn van 48

voor de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren

uur

zaken te betalen en is tevens verplicht de hieruit voor

gemotiveerd daarvan aan Batavia mededeling te doen, bij

te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en

door

Batavia

(af-)

geleverde,

te

leveren,

na

levering

schriftelijk

en

aanvaard.

Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde blijven

alle

uur)

gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn

Batavia voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.
6 EIGENDOMSVOOR-BEHOUD EN RETENTIERECHT
6.1

(achtenveertig

8.2

Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking

ter

dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken

beschikking gestelde of in consignatie gegeven zaken

waren, schriftelijk en gemotiveerd aan Batavia worden

eigendom van Batavia, tot het moment van betaling van al
haar vorderingen op koper, uit welken hoofde dan ook en
ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en
kosten.
6.2

gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te
zijn aanvaard.
8.3

Koper mag de zaken eerst na toestemming van Batavia

retourneren.

Koper is voordat Batavia volledig is voldaan, niet

8.4

Koper heeft geen recht op reclame indien geleverde

bevoegd de zaken aan derden in bezit te stellen, in bruik-

zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat

of verbuikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te

verkeren als ten tijde van de levering.
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8.5

In het geval Batavia van oordeel is dat een reclame

terecht is ingediend, heeft Batavia het recht om na overleg

10 OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die
niet

met koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel

deugdelijk

geleverde

franco

Op Batavia rust geen enkele verplichting met betrekking
jegens

Batavia

(zowel

financieel

als

anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
8.7

Een

Fax :

+31 522 820201

Email:

info@batavia.eu

www.batavia.eu
prestatie met een maximum van het bedrag dat door een

ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:
-

tot een ingediende reclame indien koper niet aan al zijn
verplichtingen

toegerekend.

opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in

te

retourneren.
8.6

worden

+31 522 820200

de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende

onder verplichting van de koper aan Batavia op haar
niet

kan

indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens

instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks
het

Batavia

tekortkoming kan niet aan Batavia worden toegerekend

ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met

verzoek

aan

Phone :

-

(aansprakelijkheids) verzekering wordt uitgekeerd.

deconfitures van en/of ernstige verstoringen van het

11.7 De uit deze voorwaarden voortvloeiende beperking

productieproces bij toeleveranciers van Batavia, waaronder

en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt ook ten

nutsbedrijven

gunste van het personeel van Batavia en de hulppersonen

het niet leveren van noodzakelijke materialen en

die door Batavia bij de uitvoering van de overeenkomst

halffabrikaten door derden

Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen

betrokken zijn.
12 ONTBINDING
12.1 Batavia heeft

invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren

-

opzet of grove schuld van hulppersonen

zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden

-

werkstaking

geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

-

brand

onmiddellijke

Batavia heeft het recht retourzendingen te weigeren,

-

bijzondere weersomstandigheden

ingebrekestelling, geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden

tenzij de mogelijkheid van retournering valt binnen de

-

overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden

8.8

reikwijdte van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
9 GARANTIE
9.1 Op door Batavia aan koper geleverde zaken zijn
separate

garantievoorwaarden

van

toepassing,

welke

en in- en uitvoerbelemmeringen
-

oorlog, mobilisatie, onlusten

-

vervoersstremmingen

-

machinebreuk

recht

de

overeenkomst

zonder

met

voorafgaande

indien:
-

koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt

-

koper in surcéance verkeert of een daartoe strekkend
verzoek heeft gedaan

en andere soortgelijke omstandigheden.

garantievoorwaarden onlosmakelijk onderdeel van deze

het

ingang,

-

koper in staat van faillissement is verklaard, of een
aanvraag tot faillissement tegen of door koper wordt

algemene voorwaarden vormen. Voor zover (bepalingen in)

10.2 In geval van overmacht heeft Batavia de keuze hetzij de

de garantievoorwaarden afwijken van het bepaalde in deze

uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de

algemene voorwaarden, zijn de betreffende bepalingen in

overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de

-

door een derde beslag wordt gelegd ten laste van koper

de garantievoorwaarden van toepassing.

overeenkomst,

-

koper een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt

9.2

Een gebrek aan een zaak dat zich voordoet binnen de

door

Batavia

overeenkomstig

de

hiervoor

bedoelde

al

dan

niet

na

aanvankelijk

voor

ingediend

opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te

ontbonden, danwel, indien koper een natuurlijk persoon is,

ontbinden. Koper heeft in beide gevallen geen recht op

de koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit
te oefenen

geeft

enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de

koper recht op herstel of vervanging van de zaak, zulks ter

overmacht nakoming van de verplichtingen door Batavia

keuze van Batavia, onder de voorwaarde dat het gebrek

onmogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ook

verhaalsmogelijkheden van Batavia in gevaar brengen.

uitsluitend of overwegend en direct het gevolg is van

koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

Een

ondeugdelijke montage of installatie, een ondeugdelijke

er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding

verplichting tot schadevergoeding rust.

constructie en/of ondeugdelijk materiaal.

over en weer bestaat, echter met inachtneming van artikel

garantievoorwaarden

9.3

verstrekte

garantieperiode,

zich overigens omstandigheden voordoen welke de
en

ander

geldt

zonder

dat

op

Batavia

enige

12.2 In het geval van ontbinding heeft Batavia het recht alle
door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te

10.3.

Batavia is gehouden tot kosteloos herstel dan wel

-

nemen.

vervanging van het gebrekkige onderdeel of zaak, zulks

10.3 Indien Batavia bij het intreden van de overmacht al

ter keuze van Batavia. Eventuele gebreken dienen zo

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of

12.3 Koper is verplicht Batavia daartoe alle medewerking te

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is

verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen

de

zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is

personen toegang tot het bedrijf of andere door hem

koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor

ontdekking

daarvan

schriftelijk

en

voldoende

gemotiveerd aan Batavia te worden gemeld.
9.4

Iedere garantieverplichting van Batavia komt in de

volgende

omstandigheden

omstandigheden

beperkt

-

doch
te

is

niet

vervallen

tot

die

indien

de

afzonderlijke orderopdracht c.q. een afzonderlijk contract.
11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Batavia is tegenover koper slechts aansprakelijk voor

zaken komen voor rekening van koper. Batavia heeft het

schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van

recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper

grove nalatigheid of opzet van de zijde van Batavia.

zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en

betreffende zaken niet overeenkomstig hun bestemming
of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, de gebruiksen

onderhoudsvoorschriften

montagevoorschriften

niet

in

en/of
acht

inbouwzijn

of

genomen,

11.2 Batavia is in geen geval aansprakelijk voor:

schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken

indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of

aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst

vertragingsschade van koper (waaronder bedrijfsstoring,

in mindering wordt gebracht op het door koper totaal

-

onvakkundige reparaties zijn verricht of niet-originele

derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook

delen in de zaken zijn gemonteerd, veranderingen aan of
-kenmerken onherkenbaar zijn gemaakt of zijn verwijderd,
de datum van aankoop en productomschrijving niet door
koper aan Batavia kan worden overgelegd.
9.5

Buiten de garantie vallen gebreken die door gebruik of

andere natuurlijke slijtage zijn ontstaan, dan wel defecten
die op die omstandigheden zijn terug te voeren.
9.6

Tenzij

uitdrukkelijk

garantievoorwaarden
garantietermijn

twee

anders

is
jaar

in

bepaald,
na

voornoemde
bedraagt

de

ingebruikneming,

doch

maximaal 30 maanden na het tijdstip waarop de zaken aan
koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij een andere
termijn is vermeld in de bij de betreffende zaken gevoegde
garantiebewijzen.
9.7

De garantietermijn van toepassing op

herstel of

vervangingslevering eindigt op het zelfde tijdstip als de
termijn die van toepassing was op de garantie van de
oorspronkelijke

levering.

Het

verstrijken

van

de

garantietermijn doet elke verplichting en aansprakelijkheid
van Batavia eindigen.
9.8

Enig beroep op garantie kan nimmer leiden tot

ontbinding van de overeenkomst door koper, en laat de
verplichtingen van koper uit hoofde van die overeenkomst
onverlet.

verschuldigde.

ontstaan; koper dient zich zonodig tegen deze schade te

in de zaken zijn aangebracht en/of de productnummers of
en indien het originele aankoopbewijs met vermelding van

reeds nu voor alsdan toestemming.
12.4 De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze

-

12.5 In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft

verzekeren

Batavia recht op vergoeding door koper van de door haar

schade ontstaan door handelen of nalaten van koper of

geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg

derden in strijd met door Batavia verstrekte instructies c.q.
in strijd met de overeenkomst en deze voorwaarden.

is van verzuim of overmacht aan de zijde van Batavia.
13 VERJARING

11.3 Door Batavia in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op

Voorzover koper jegens Batavia een rechtsvordering heeft,

andere wijze verstrekte opgaven omtrent model, materiaal

verjaart deze na verloop van een jaar na het ontstaan

en kleur, alsmede alle andere specificaties voorkomende in
prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen en
reclamemateriaal

worden

geacht

bij

benadering

en

vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden
aanvaardt

Batavia

op

generlei

wijze

enige

aansprakelijkheid.
11.4 Batavia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard
ook die is ontstaan doordat of nadat koper het geleverde
in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft
doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan
derden heeft doen leveren.
11.5 Batavia is nooit aansprakelijk voor het handelen en/of
nalaten van derden, waaronder door haar ingeschakelde
hulppersonen, danwel voor schade hierdoor ontstaan.
11.6 In het geval dat Batavia toch aansprakelijk is, is de
omvang van de schadevergoeding steeds beperkt tot het

daarvan, behoudens kortere wettelijke termijnen.
14 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het
Nederlands

recht

Verenigde

van

toepassing.

Naties

inzake

koopovereenkomsten

betreffende

Het

verdrag

der

internationale
roerende

zaken,

gesloten te Wenen, is niet van toepassing.
14.2 In

afwijking

van

de

wettelijke

regels

voor

de

bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen partijen, ingeval de Rechtbank bevoegd is, als ook
kort

gedingen,

worden

beslecht

door

de

(voorzieningenrechter van de) Rechtbank Zwolle-Lelystad,
locatie Zwolle, Nederland. Batavia blijft echter bevoegd de
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke verdrag bevoegde rechter of het geschil aan
arbitrage te onderwerpen.

factuurbedrag (exclusief BTW) van de in het geding zijnde
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